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I) A la pregunta RGE núm. 702/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada M argalida Rosselló i Pons, relativa a termini de finalització
del centre de recepció del parc natural de Mondragó.
1159
J) A la pregunta RGE núm. 703/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a pressupost per al
centre de recepció de Mondragó.
1159
K) A la pregunta RGE núm. 777/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a desenvolupament dels
acords de la Mesa del pacte per l'ocupació.
1159
L) A la pregunta RGE núm. 783/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a treballadors fixos
discontinus.
1159
M) A la pregunta RGE núm. 798/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a construcció de la
unitat bàsica de salut de Porto Cristo.
1159
N) A la pregunta RGE núm. 825/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a collita d'olives
a les finques públiques.
1159
O) A la pregunta RGE núm. 826/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a la llenya i la fusta
de finques públiques.
1159
P) A la pregunta RGE núm. 827/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a gerent del
Consorci d'Aubarca i Es Verger.
1160
Q) A la pregunta RGE núm. 828/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a finques públiques
d'Artà.
1160
R) A la pregunta RGE núm. 829/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a gestions jurídiques
en relació al parc de Llevant.
1160
S) A la pregunta RGE núm. 993/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a retribució anual bruta
de José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé i José Antonio Berastain Díez.
1160
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T) A la pregunta RGE núm. 995/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a vinculació entre la
societat Valldemossa Producciones SL i la societat nord-americana Furthur Films INC.
1160
U) A la pregunta RGE núm. 997/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a destinació dels
productes recollits a Aubarca, Es Verger i S'Albufera.
1160
V) A la pregunta RGE núm. 998/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana M aria Seguí i Pons, relativa a destinació dels
productes recollits a les finques públiques.
1161
X) A la pregunta RGE núm. 1041/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a inversió esportiva a
l'illa de Menorca.
1161
Y) A la pregunta RGE núm. 1044/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a aportació de l'Estat a
l'Institut Ramon Llull.
1161
Z) A la pregunta RGE núm. 1059/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, relativa a poliesportiu
de Bunyola.
1161
AA) A la pregunta RGE núm. 1085/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a delegació de l'IBABSA
a Campos.
1161
AB) A la pregunta RGE núm. 1124/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a previsió
d'actuacions al Projecte Life-Posidònia.
1161
AC) A la pregunta RGE núm. 1125/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a actuacions al
Projecte Life-Posidònia.
1162
AD) A la pregunta RGE núm. 1175/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a construcció de centres
de salut.
1162
AE) A la pregunta RGE núm. 1190/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments com
a patrocini de l'equip ciclista Illes Balears.
1162
AF) A la pregunta RGE núm. 1191/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a reserves de crèdit.
1162
AG) A la pregunta RGE núm. 1192/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a intermediari per
aconseguir el patrocini de l'equip ciclista Illes Balears.
1162
AH) A la pregunta RGE núm. 1204/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures per afavorir
i fomentar les possibilitats laborals dels discapacitats.
1162
AI) A la pregunta RGE núm. 1206/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió urgent de la
Comissió Mixta.
1163
AJ) A la pregunta RGE núm. 1207/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compatibilitat de
càrrecs.
1163

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició no de llei RGE núm. 2527/03.

1163

4. INFORMACIONS
A) Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Popular.
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B)

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1819/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Marí i Tur, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions d'ocupació turística. (BOPIB 36
de 2 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2003, debaté la Interpel Alació RGE núm. 425/04, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a
política laboral de les Illes Balears.
Actuà com a interpel Alant l'Hble Sr. Diputat Miquel
Rosselló i del Rosal.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Treball i Formació, Guillem de Olives i
Olivares.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, l'Hble. Sra. Carme Garcia i Querol, del Grup
Parlamentari Socialista i l'Hble. Sr. Jaume Tadeo i Florit, del
Grup Parlamentari Popular.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1823/04, de
l'Hble. Sra. Diputada M aria Anna López i Oleo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de les activitats
per a l'ensenyament. (BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Miquel
Rosselló i del Rosal i Guillem de Olives i Olivares.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORM ULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1815/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Perlas Majórica. (BOPIB 36
de 2 d'abril del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1825/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM -Entesa Nacionalista, relativa a manipulació i censura al
centre territorial de TVE a les Illes Balears. (BOPIB 36 de 2
d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1816/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a estafes telefòniques. (BOPIB
36 de 2 d'abril del 2004).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.
I)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1808/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds, relativa a retirada del projecte
d'autovia Eivissa-Sant Antoni. (BOPIB 36 de 2 d'abril del
2004).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1820/04, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de les entitats
sociosanitàries sense ànim de lucre. (BOPIB 36 de 2 d'abril del
2004).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.

Ordre de Publicació
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1824/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades de sinistralitat laboral de l'exercici
2003. (BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Treball i Formació.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1818/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar i Mateu, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajuts per palAliar
l'estacionalitat turística. (BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Turisme.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1821/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a les urgències de
l'Hospital de Son Dureta. (BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, debaté la Pregunta RGE núm. 1841/04, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a funcions de la Sra. Maria
Umbert. (BOPIB 36 de 2 d'abril del 2004).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de
Relacions Institucionals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. M OCIONS
Ordre de Publicació

BOPIB núm. 39 - 30 d'abril del 2004
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, rebutjà la M oció RGE núm. 1721/04, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació hospitalària. (BOPIB
núm. 36 de 2 d'abril del 2004).

1135

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril del 2004, la pregunta de referència, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Francesc M olina i Fresneda, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a baixada de l'ocupació entre els
joves (BOPIB núm. 36, de 2 d'abril d'enguany) s'ajornà a causa
de l'absència del conseller que l'havia de respondre.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . .
Vots a favor . . . . . . .
Vots en contra . . . . .
Abstencions . . . . . . .

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

....
....
....
....

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

. 58
. 26
. 32
.. 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'abril del 2004, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
92/04 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una
comissió d'investigació sobre l'adquisició de la finca de Son
Espases. (BOPIB núm. 27 de 30 de gener del 2004).

Ordre de Publicació
B)
Debat conjunt de la Proposició no de llei RGE núm. 92/04
i de l'escrit RGE núm. 100/04.
En el Ple del Parlament de les Illes B alears, en sessió de
dia 6 d'abril del 2003, es debateren conjuntament la proposició
no de llei de referència, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió d'investigació sobre
l'adquisició de la finca de Son Espases (BOPIB núm. 27, de 30
de gener d'enguany), i l'escrit de referència, dels Grups
Parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els
Verds, relatiu a creació d'una comissió no permanent per tal de
determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió
del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de
l'hospital de referència de les Illes Balears a la finca de Son
Espases (BOPIB núm. 27, de 30 de gener d'enguany).

La votació obtengué el resultat següent:
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 100/04.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 6 d'abril del 2003, es rebutjà, per 26 vots a favor, 33 en
contra i cap abstenció, l'escrit de referència, dels Grups
Parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i Esquerra Unida i Els
Verds, relatiu a creació d'una comissió no permanent per tal de
determinar les possibles irregularitats derivades de la decisió
del Govern de les Illes Balears en relació amb el trasllat de
l'hospital de referència de les Illes Balears a la finca de Son
Espases (BOPIB núm. 27, de 30 de gener d'enguany).

1.4. INFORM ACIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 1822/04.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
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Ordre de Publicació
RGE núm. 2411/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació de la LOCE, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 28 d'abril del 2004).
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpel Ala l'Hble. Sr. Conseller
d'Interior del Govern de les Illes Balears, sobre l'aplicació de
la LOCE.
Atès la nova configuració del Govern central i les
previsions anunciades pel president del Govern central respecte
de la Llei Orgànica de la qualitat de l'Educació (LOCE). I
ateses les declaracions del conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears sobre la intenció de continuar amb
l'aplicació de la LOCE, es presenta la interpel Alació següent:
Sobre la previsió de la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears en referència a l'aplicació de la
LOCE.
Palma, a 22 d'abril del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

totes les enquestes, la dada més preocupant per als ciutadans
respecte de la sanitat.
És clar que les llistes d’espera no es poden eliminar, i tot i
tenir efectes negatius, són un element de planificació important.
El problema és que totes les mesures que es posen en marxa
tenen per objectiu retallar el temps d’espera sense entrar a
valorar iniciatives qualitatives basades essencialment en la
gravetat del procés.
És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent moció:
1. En tant que el Consejo interterritorial del Sistema Nacional
de Salud no estableixi els criteris de priorització dels malalts en
llista d’espera a primeres consultes externes, proves
diagnòstiques/terapèutiques i intervencions quirúrgiques, la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears
posarà en marxa els criteris fixats a l’annex tres del Reial
Decret 605/2003, de 23 de maig.
2. En el si del Consejo Interterritorial, la Conselleria de Salut
i Consum del Govern de les Illes Balears defensarà que per
establir prioritats sigui la més important la necessitat mèdica o
la gravetat del procés a tractar, és a dir, que es gestionin les
llistes des del punt de vista qualitatiu i no quantitatiu, com es ve
fent habitualment.
3. S’instarà que cada procés tengui una espera determinada
segons la gravetat de la malaltia i no segons l’ordre d’arribada.
Per això es demanarà la colAlaboració de les societats
cinetífiques i dels professionals dels centres sanitaris.
4. Per tal de mantenir la transparència en la gestió de les llistes
d’espera la Conselleria de Salut i Consum “penjarà” de la seva
web les llistes d’espera mes a mes i no cada sis mesos com ho
fa a l’actualitat.

3.9. M OCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2422/04, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la Interpel Alació RGE núm. 1701/04, relativa a
situació actual de les llistes d'espera. (Mesa de 28 d'abril del
2004).

5. La Conselleria de Salut i Consum mobilitzarà els mitjans
adients, en especial l’adequació de recursos, a fi que sigui
possible obtenir hora per al metge de família quan se solAliciti
amb 24 hores d’antelació.
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la Interpel Alació RGE núm.
1701/04, relativa a situació actual de les llistes d'espera, la
moció següent.
Les llistes d’espera, tant de consultes com de proves
diagnòstiques/terapèutiques i d’intervencions quirúrgiques, tot
i no sent el problema més greu de la sanitat pública són, segons

RGE núm. 2316/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a aportació de l'Estat a l'Institut Ramon
Llull. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2335/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a arguments tècnics sobre la conducció d'aigua
Llubí-Crestatx-Pollença. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
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RGE núm. 2336/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a actuacions a les finques públiques del
Govern. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2453/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de promoció a Espanya el 2004. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2337/04, de l'Hble. Sra. D iputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a descontaminació de vehicles fora d'ús. (Mesa
de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2454/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica del Govern en les campanyes de
promoció a Espanya el 2003. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RG E núm. 2338/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a arguments tècnics sobre la conducció d'aigua
Llubí-Crestatx-Pollença. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2455/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica del Govern en les campanyes de
promoció a Espanya el 2004. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2339/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a comprovació de la descontaminació de
vehicles fora d'ús. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2456/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica del majoristes de viatges espanyols en les
campanyes de promoció a Espanya el 2003. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2340/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a seguiment i vigilància a zones LIC i zones
ZEPA. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2409/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a empreses informàtiques que fan feina per al
Govern de les Illes Balears. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2415/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Antònia Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a tot inclòs. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2447/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Tui Deutschaland. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2457/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica del majoristes de viatges espanyols en les
campanyes de promoció a Espanya el 2004. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2458/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni per actuacions de promoció. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2459/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de l'IBATUR al 39 Cinturó ciclista internacional
a Mallorca del 2004. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2448/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Thomas Cook. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2460/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Direcció General d'esports al 39 Cinturó
ciclista internacional a Mallorca del 2004. (Mesa de 28 d'abril
del 2004).

RGE núm. 2449/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
XX Mostra de Cuina Mallorquina. (Mesa de 28 d'abril del
2004).

RGE núm. 2461/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de l'IBATUR al Campionat del M ón del Club
Nàutic de s'Arenal. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2450/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i O rfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repartiment de cotxes de patrulla. (Mesa de 28 d'abril del
2004).

RGE núm. 2462/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació de la Direcció General d'esports al Campionat del
Món del Club Nàutic de s'Arenal. (Mesa de 28 d'abril del
2004).

RGE núm. 2451/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
criteris de repartiment de cotxes de patrulla. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2452/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de promoció a Espanya el 2003. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2463/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de control de productes i serveis. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2464/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions d'inspecció. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
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RGE núm. 2465/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies i reclamacions. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2466/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
expedients incoats. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2467/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
resolucions sancionadores. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2468/04, de l'Hble. Sra. Diputada Maria José
Camps i Orfila, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions en camins rurals. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2469/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
plans d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2470/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa
europea sobre el control de líquids. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2471/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionaris del grup A que han realitzat un curs específic de
direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2472/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
laboral de diversos funcionaris amb la Conselleria d'Interior.
(Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2473/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
gestió d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2474/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beca per
al curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril
del 2004).
RGE núm. 2475/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratuïtat
del curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril
del 2004).
RGE núm. 2476/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2479/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cos i
escala a què pertany algun personal. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2480/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
d'admissió al curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa de
28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2481/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs
específic de direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2482/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
manteniment d'embarcacions. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2483/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost del curs de manteniment d'embarcacions. (Mesa de
28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2484/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació
entre els joves. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2485/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
anual d'IB3 a FORTA. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2486/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició de programes i pel Alícules a FORTA. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2487/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a màquines
de LOTOTROT. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2488/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
LOTOTROT a Menorca i Eivissa. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2489/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tsunamis.
(Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2490/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap
d'informatius a IB3. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2477/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonaments del curs de gestió i direcció d'emergències. (Mesa
de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2491/04, de l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández
i Terrés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escala
salarial. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

RGE núm. 2478/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a requisits
per participar al darrer concurs de trasllats. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2492/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de benestar social a Mallorca. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
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RGE núm. 2493/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de benestar social a Menorca. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2506/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció a
alumnes amb necessitats educatives específiques. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

RGE núm. 2494/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transferències de benestar social a Eivissa i Formentera.
(Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2495/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vacances per als jugadors de la Copa Davis. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2496/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació del Govern en el consorci del CAR. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2497/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
representants del Govern en el consorci del CAR. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2498/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos al 2003 en matèria de qualitat turística. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
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Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines passes pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per exigir al Govern central l'aportació econòmica
compromesa per a l'Institut Ramon Llull?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 2499/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingressos al 2004 en matèria de qualitat turística. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 2500/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
punts d'informació o oficines d'informació turística. (Mesa de
28 d'abril del 2004).

Quines propostes ha presentat o té previst presentar el
Govern de les Illes Balears al Consejo Nacional del Clima del
Govern espanyol per dur endavant el Protocol de Kioto i poder
aplicar la Directiva europea d'emissions que s'ha d'aplicar a
partir de l'1 de gener del 2005?

RGE núm. 2501/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la recerca. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

RGE núm. 2502/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
marc UIB en matèria d'innovació i formació de personal no
docent universitari. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2503/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
d'alumnes universitaris. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2504/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb el Ministeri d'Educació i Cultura. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2505/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció a
alumnes amb necessitats educatives especials. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions s'han duit a terme a les finques públiques
del Govern de les Illes Balears (Binifaldó, Aubarca i es Verger,
Mortitx, M ina, Menut, Can Marroig) pel que fa al seu ús
públic, ús educatiu, gestió forestal, conservació i d'altres,
durant els anys 2003 i 2004?
Palma, a 20 d'abril del 2004.

1140

BOPIB núm. 39 - 30 d'abril del 2004

La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin seguiment es du a terme de la tasca de
descontaminació feta per les empreses autoritzades a fer el
tractament i la descontaminació dels vehicles fora d'ús?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Quin seguiment i quina vigilància es du a terme a les
denominades zones LIC i ZEPA, Llocs d'interès comunitari i
Zones d'especial protecció per a les aus?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els arguments tècnics i justificats en el projecte
de conducció d'aigua Llubí-Crestax-Pollença que fan
argumentar al Sr. Enrique Ramón Bril, secretari d'IBAEN, en
resposta a una pregunta formulada per aquesta diputada, que
"el projecte anterior suposava aprofitar aigua de les Fonts
Ufanes i per tant aquesta aigua no recarregarà de forma natural
la zona humida del Parc Natural de s'Albufera i altres aqüífers
de la zona"?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Quina empresa o quines empreses informàtiques fan feina
actualment per al Govern de les Illes Balears i quin ha estat el
sistema de contractació utilitzat?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quants d'establiments d'allotjament turístic funcionen amb
la modalitat del "tot inclòs" a les Illes Balears? Quants de llits
suposa aquesta oferta? Quina categoria tenen aquests
establiments? A quines zones estan ubicats? Quines condicions
han de tenir aquests establiments per poder operar amb la
modalitat del "tot inclòs"?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions de comprovació de la tasca de
descontaminació feta per les empreses autoritzades a fer el
tractament i la descontaminació dels vehicles fora d'ús s'han fet,
i en quines dates?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 22 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria Antònia Vadell i Ferrer.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació detallada de totes les despeses
realitza d es p e r l'IB A T U R e n relació am b T U I
DEUTSCHALAND?
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Palma, a 22 d'abril del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

K)

O)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada de totes les despeses
realitzades per l'IBATUR en relació amb THOMAS COOK?

Quin ha estat el pressupost i quines les actuacions de les
campanyes de promoció a Espanya, realitzades conjuntament
per part del Govern de les Illes Balears amb les agències de
viatges o majoristes de viatges espanyols el 2003?

Palma, a 22 d'abril del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la participació econòmica de l'IBATUR o de
qualsevol altra entitat pública de la Conselleria de Turisme en
la XX Mostra de Cuina Mallorquina?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el pressupost i quines les actuacions de les
campanyes de promoció a Espanya, realitzades conjuntament
per part del Govern de les Illes Balears amb les agències de
viatges o majoristes de viatges espanyols el 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el repartiment per a municipis dels cent cotxes
patrulla que el Govern cedeix a les policies locals?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears en les campanyes de promoció al mercat espanyol fetes
amb majoristes de viatges espanyols el 2003?

N)

Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Amb quins criteris es fa el repartiment dels cent cotxes
patrulla que el Govern cedeix a les policies locals?

R)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica del Govern de les Illes
Balears en les campanyes de promoció al mercat espanyol fetes
amb majoristes de viatges espanyols el 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica de l'IB ATUR per a
l'organització i la celebració del 39 Cinturó ciclista
internacional a Mallorca del 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica del majoristes de
viatges espanyols en les campanyes de promoció al mercat
espanyol fetes amb aquests el 2003?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica de la Direcció General
d'Esports per a l'organització i la celebració del 39 Cinturó
ciclista internacional a Mallorca del 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'aportació econòmica del majoristes de
viatges espanyols en les campanyes de promoció al mercat
espanyol fetes amb aquests el 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica de l'IBATUR per a
l'organització i la celebració del Campionat del Món del Club
Nàutic de s'Arenal?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha signat el 2003 o el 2004 algun conveni bilateral del
Govern de les Illes Balears amb alguna agència o majorista de
viatges espanyol per a actuacions de promoció?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és l'aportació econòmica de la Direcció General
d'Esports per a l'organització i la celebració del Campionat del
Món del Club Nàutic de s'Arenal?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
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La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes campanyes de control de productes i serveis o
d'altres actuacions en aquest sentit s'han duit a terme per la
Conselleria de Salut i Consum (Direcció General de Consum)
durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'expedients ha incoat la Direcció General de
Consum durant el primer trimestre del 2004 arran de les
denúncies i/o reclamacions formulades per als ciutadans?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes resolucions sancionadores ha adoptat la Direcció
General de Consum durant el primer trimestre del 2004?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes actuacions d'inspecció en matèria de consum s'han
duit a terme per la Conselleria de Salut i Consum (Direcció
General de Consum) durant el primer trimestre del 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat la inversió en camins rurals feta per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca des del juliol del 2003?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes denúncies i/o reclamacions s'han presentat per als
ciutadans en matèria de consum a les Illes Balears durant el
primer trimestre del 2004?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
La diputada:
Maria José Camps i Orfila.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El mes de setembre, la Conselleria d'Interior es marcava
com a objectiu tenir finalitzats uns determinats plans
d'emergència en sis mesos, s'han complit les previsions i ha
aprovat a dia d'avui la Conselleria d'Interior algun nou pla
d'emergència d'incendis forestals, de risc químic, d'inundacions
o de terratrèmols?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El conseller d'Interior, al Ple del Parlament de dia 16 de
març del 2004, va dir "quan vàrem accedir a la Conselleria
d'Interior vaig tenir coneixement d'un expedient obert a la Unió
Europea al Regne d'Espanya perquè no es va desenvolupar a
Balears la normativa europea sobre el control de líquids ...".
Aquest expedient venia motivat per les Illes Balears o, al
contrari, anava contra l'Estat espanyol o hi havia més
comunitats autònomes que no ho havien desenvolupat?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin criteri d'admissió va seguir la Conselleria d'Interior
per permetre que el Sr. Joan Fluxa Sales realitzàs el curs de
gestió d'emergències?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Es va concedir alguna beca per al curs de gestió i direcció
d'emergències de l'any 2003?

AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

De quantes persones, funcionaris del grup A del Govern de
les Illes Balears, té constància la Conselleria d'Interior que
hagin realitzat un curs específic de direcció d'emergències?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Va ser gratuït el curs de gestió i direcció d'emergències de
l'any 2003?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina relació laboral mantenien amb la Conselleria
d'Interior els senyors Joan Fluxa Sales, Juan Benito Vallori i
Jaume Bibiloni Fons, dia 1 de novembre del 2003?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Si algun alumne del curs de gestió i direcció d'emergències
ha abonat qualque quantitat, quins alumnes, quines quantitats,
en quines dates i per quins conceptes s'han ingressat?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha abonat algun alumne del curs de gestió i direcció
d'emergències de l'any 2003 l'import marcat per la Llei
d¡emergències?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Què vol dir per a la Conselleria d'Interior "curs específic de
direcció d'emergències"?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Els senyors Iñaki Fernández Cano, Ignasi Galmés Trueba,
BienvenidoLópez García, Francisco M ascaró Jaume, Pedro
Orfila Forster i Antonio Parietti Delgado reunien els requisits
per participar en el darrer concurs de trasllats de desembre del
2003 i poder accedir a les dues places de cap de servei de la
Direcció General d'Emergències?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins criteris ha seguit la Conselleria de Treball i Formació
per cofinançar un curs de manteniment d'embarcacions amb
l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Treball
(IMFOF)?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Els senyors Iñaki Fernández Cano, Ignasi Galmés Trueba,
BienvenidoLópez García, Francisco M ascaró Jaume, Pedro
Orfila Forster i Antonio Parietti Delgado a quin cos i a quina
escala pertanyen?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantitat pressupostada per la Conselleria de
Treball i Formació per cofinançar un curs de formació de
manteniment d'embarcacions amb l'IMFOF? Desglossau les
partides de les institucions que cofinancen aquest curs.
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quins criteris va seguir la Conselleria d'Interior per
permetre que el Sr. Juan Benito Vallori i el Sr. Jaume Bibiloni
Pons realitzassin el curs de direcció d'emergències?
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El diputat:

AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

1146

BOPIB núm. 39 - 30 d'abril del 2004

Quines mesures amb pressupost propi ha adoptat la
Conselleria de Treball i Formació per incentivar l'ocupació
entre els joves?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes B alears estendre la
LOTOTROT a les illes de Menorca i d'Eivissa?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cànon anual pagarà IB3 (televisió autonòmica) a
FORTA?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat de doblers pensa gastar IB3 (televisió
autonòmica) en adquisició de programes i pelAlícules a
FORTA?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quins llocs pensa el Govern d eles Illes Balears permetre
instalAlar màquines de LOTOTROT?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines zones i localitats de les Illes Balears presenten més
riscos de ser afectades per tsunamis procedents del nord
d'Àfrica?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes Balears contractar un cap
d'informatius per a IB3 (televisió autonòmica), atès que al
mateix temps comprarà els informatius a empreses exteriors?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pensa el Govern de les Illes reformar l'escala salarial de tots
els membres del mateix govern de les Illes Balears, atesa la
proposta s'escala salarial per als alts càrrecs d'IB3 (televisió
autonòmica)?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Fèlix Fernández i Terrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost de la transferència de benestar social a 1 de
gener del 2004 al Consell Insular de Mallorca?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.
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La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la participació del Govern de les Illes Balears en
el Consorci del CAR de Calvià?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)

Quin és el cost de la transferència de benestar social a 1 de
gener del 2004 al Consell Insular de Menorca?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són els representants del Govern de les Illes Balears
al Consorci CAR de Calvià?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el cost de la transferència de benestar social a 1 de
gener del 2004 al Consell Insular d'Eivissa i Formentera?

Quins foren els ingressos el 2003 del Govern de les Illes
Balears procedents del Govern de l'Estat en matèria de qualitat
turística?

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins són el cost, la partida i el programa pressupostaris
prevists per fer front al compromís del director general
d'Esports de convidar tots els jugadors de la Copa Davis a unes
vacances a qualsevol de les illes de l'arxipèlag?
Palma, a 20 d'abril del 2004.

BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins foren els ingressos el 2004 del Govern de les Illes
Balears procedents del Govern de l'Estat en matèria de qualitat
turística?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
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La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Finança el Govern de les ILles Balears punts d'informació
o oficines d'informació turística a Formentera o a Eivissa, via
conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Joana M Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes beques, de quin import i amb quina finalitat ha
atorgat la Conselleria d'Educació i Cultura a alumnes
universitaris per al present curs acadèmic 2003-2004?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes reunions ha mantingut el conseller d'Educació i
Cultura amb el Ministeri d'Educació i Cultura per negociar el
finançament de l'educació a la nostra comunitat autònoma fins
a la primera quinzena d'abril del 2004?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura per a la millora de la recerca a la comunitat autònoma
de les Illes Balears des del dia 1 de setembre del 2003 fins a la
segona quinzena del mes d'abril del 2004?
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha duit a terme la Direcció General
d'Ordenació i Innovació per a la millora de l'atenció als
alumnes amb necessitats educatives especials des del dia 1 de
setembre del 2003 fins a la segona quinzena del mes d'abril del
2004?

Quines iniciatives s'han derivat del conveni de colAlaboració
entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les
Illes Balears en matèria d'innovació i formació de personal
docent no universitari, signat el 8 de novembre del 2003 i de
l'addenda en relació amb el títol d'especialització didàctica,
signada el 18 de desembre del 2003?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

Quines actuacions ha duit a terme la Direcció General
d'Ordenació i Innovació per a la millora de l'atenció als
alumnes amb necessitats educatives específiques des del dia 1
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del 2004?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
La diputada:
Aina Calvo i Sastre.
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RGE núm. 2621/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2622/04, de l'Hble. Sr. Diputat Celestí Alomar
i Mateu, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
majoristes de viatges. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.11. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2419/04, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Calvo i
Sastre, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
del Consell Consultiu. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2537/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a posada en marxa del tren entre Inca i
Manacor. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2612/04, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a decret d'admissió d'alumnes. (Mesa de
28 d'abril del 2004).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Atès que el Decret 35/2004, de 16 d'abril, pel qual
s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts
amb fons públics assenyala haver oït el Consell Consultiu i atès
el que estableix l'article 3.3 de la Llei del Consell Consultiu,
5/93, de quins aspectes del dictamen del Consell Consultiu s'ha
apartat la Conselleria d'Educació i Cultura?
Palma, a 23 d'abril del 2004.
El diputat:
Aina Calvo i Sastre.

RGE núm. 2614/04, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina
i Fresneda, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament d'Agendes Locals 21. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2615/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cànon exigit per la UE respecte del préstec de llibres a les
biblioteques. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2616/04, de l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver i
Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria
de la Conselleria d'Agricultura i Pesca en relació amb les
negociacions a la UE respecte del sector de l'olivar. (Mesa de
28 d'abril del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan té previst la Conselleria d'Obres Públiques que torni
a entrar en funcionament la línia ferroviària entre Inca i
Manacor?

RGE núm. 2617/04, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Tur,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a monogràfic a
l'escriptor eivissenc Enrique Fajarnés Cardona. (Mesa de 28
d'abril del 2004).
RGE núm. 2618/04, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Mayans i
Serra, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
formatives en matèria de pesca. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

Palma, a 27 d'abril del 2004.
El diputat:
Margalida Rosselló i Pons.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

RGE núm. 2619/04, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectius del projecte de canalització del Canal Salat de
Ciutadella. (Mesa de 28 d'abril del 2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 2620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Valentí
Valenciano i López, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obligació de GESA de donar llum a Capdepera i Artà. (Mesa
de 28 d'abril del 2004).

Com valora, el Sr. Conseller d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears, la resposta de la comunitat
educativa i dels agents socials al nou decret 35/2004 de 16
d'abril, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als
centres docents sostinguts amb fons públics?
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Palma, a 27 d'abril del 2004.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura que l'Institut
d'estudis Baleàrics dediqui un monogràfic de la seva revista a
l'escriptor eivissenc Enrique Fajarnés Cardona?

D)

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Joan Marí i Tur.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient del
desenvolupament de les Agendes Locals 21 als municipis de les
Illes Balears on es duen a terme?
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Francesc Molina i Fresneda.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura i Pesca de
les accions formatives portades a terme durant aquest any 2004
en matèria de pesca?

E)

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té la Conselleria d'Educació i Cultura respecte
del cànon exigit per la Unió Europea per al préstec de llibres a
les biblioteques?
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins objectius es persegueixen amb l'execució de les obres
corresponents a la segona fase del projecte de canalització del
Canal Salat de Ciutadella de Menorca?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura i Pesca del
fet de no haver estat convocada pel Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació per tal de rebre explicacions sobre les
negociacions portades a terme amb la Unió Europea en relació
amb els fons destinats al sector de l'olivar?
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Gaspar Oliver i Mut.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 28 d'abril del 2004.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears per
tal de fer complir l'acord parlamentari de dia 1 d'abril del 2004
que fa referència a la defensa dels drets dels ciutadans d'Artà i
Capdera a gaudir de nous comptadors de llum, i d'obligar
l'empresa distribuïdora a subministrar-los corrent?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Valentí Valenciano i López.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Qui va establir els criteris d'homologació de diversos cursos
amb el de gestió i direcció d'emergències per tal de resoldre el
darrer concurs de trasllats?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina planificació de temporalització, organització i
prioritats és té per dur a terme auditories energètiques des del
2004 fins al 2007?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines ajudes ha donat el Govern de les Illes Balears al
majorista de viatges TUI amb càrrec als pressuposts dels anys
2003 i 2004?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quines mesures i actuacions pensa posar en marxa el
Govern de les Illes Balears per complir el Protocol de Kioto?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.

Palma, a 28 d'abril del 2004.
El diputat:
Celestí Alomar i Mateu.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
3.12. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2333/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a previsions sobre auditories energètiques, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2334/04, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Rosselló i Pons, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures per complir el protocol de Kioto, a
contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2346/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a places de metge d'urgència de Can Misses, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
28 d'abril del 2004).
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El President del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quan es cobriran al cent per cent les places de metge
d'urgències de l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 20 d'abril del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2309/04, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a insularitat en el marc de la futura constitució
europea. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2331/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a creació d'una comissió no
permanent sobre accidents de trànsit. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
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RGE núm. 2385/04, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a abaratiment del transport aeri a les Illes Balears. (Mesa de
28 d'abril del 2004).
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
La Cimera dels Caps d’Estat i de Govern de BrusselAles (12
i 13 de desembre del 2003) va concloure sense acord sobre el
projecte de Constitució europea, qüestió que tampoc no es va
abordar formalment en l’últim Consell Europeu (març 2004).
En la presentació del programa de la presidència irlandesa,
aquest assumpte no figurava com una prioritat, si bé en
declaracions posteriors s’ha manifestat que es faria el possible
per reprendre una negociació entre els estats membres per
arribar al consens.
Amb motiu dels primers contactes bilaterals, el tema de la
Constitució europea ha vingut apareixent o desapareixent en els
mitjans de comunicació, a manera d’un riu Guadiana, i els
missatges que s’han vengut prodigant no són unívocs i varien
segons l’auditoria i les circumstàncies.
En el projecte de Constitució cal destacar, entre altres
aspectes, l’acceptació sobre la necessitat d’incloure el concepte
de “cohesió territorial”, terme concebut com a complement de
la cohesió econòmica i social, de forma que les peculiaritats
territorials siguin tengudes en compte en l’elaboració i
l’aplicació de les polítiques comunitàries.
Pel que fa a la insularitat, la cohesió territorial requereix
una atenció especial. Vint-i-sis regions insulars formen part de
la Unió Europea i és innegable que aquesta circumstància, que
afecta més de catorze milions de persones, és un handicap
natural per al desenvolupament.
Els Tractats d’Amsterdam i de Niça van suposar en el seu
moment un hàlit d’esperança per a les Illes. L’article 154 i,
especialment, l’article 158 del Tractat de la Unió Europea
establien la base jurídica per a la realització d’una política
comunitària afavoridora del desenvolupament insular, a fi que:
“... les regions insulars puguin competir en igualtat de
condicions amb les regions més fortes”. No obstant això, aquest
compromís no s’ha materialitzat per falta de voluntat política,
a pesar de la concreció expressa recollida en la Declaració
núm. 30 annexa al Tractat d’Amsterdam sobre les regions
insulars, aprovada pel Consell Europeu en ocasió de la
Conferència Intergovernamental (1996). En aquesta es reconeix
que: “... les regions insulars sofreixen desavantatges
estructurals vinculats al seu caràcter insular la permanència del
qual perjudica el seu desenvolupament econòmic i social (...)

que el Dret comunitari ha de tenir en compte aquests
desavantatges i que, quan això es justifiqui, podran prendre’s
mesures específiques en favor d’aquestes regions amb vista a
integrar-les millor en el mercat interior en condicions
equitatives”.
La realitat, no obstant això, ha frustrat l’esperança que en el
seu moment es va despertar: ni un sol programa per al
desenvolupament insular ha estat aprovat fins el dia de la data.
La interpretació restrictiva de la norma i de la citada declaració
ha estat l’habitual, a pesar que el Parlament Europeu (PE) i el
Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) han manifestat de
forma clara i en diversos informes i dictàmens aprovats, que les
regions insulars -totes- pateixen desavantatges estructurals
permanents a causa de la seva insularitat.
En el nostre cas, la insularitat genera un conjunt de
perjudicis que afecten, entre altres àmbits, el transport, les
comunicacions, les condicions del proveïment de matèries
primeres i de productes de primera necessitat. Aquestes
circumstàncies són tot un hàndicap que ha de ser corregit o
compensat perquè tenen una incidència notòria en l’increment
del cost de les activitats productives, així com conseqüències
negatives sobre el consum. Per tant, el caràcter d’arxipèlag
accentua aquests efectes en la seva perifèria, cas de les illes
d’Eivissa i Menorca, i sobretot de Formentera.
En l’ocasió històrica que vivim, una nova oportunitat se’ns
ofereix. És el moment de reclamar un esforç solidari amb les
illes, solidaritat que ha de redoblar-se en el cas de les regions
ultraperifèriques. És el moment per reclamar que les nostres
empreses puguin competir en igualtat de condicions amb les
que radiquen en el continent. És necessari també que
s’estableixin criteris clars que permetin l’adopció de polítiques
singularitzades en els camps del transport i l’energia, entre
d’altres, amb la finalitat de diversificar les economies illenques
i que garanteixin un desenvolupament sostenible.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei:
1. En aquests moments en què s’està debatent el contingut del
futur Tractat Constitucional de la UE, el Parlament de les Illes
Balears considera necessari garantir que les illes no es vegin
afectades negativament per l’aplicació de les polítiques
comunitàries pel simple fet de ser territoris aïllats del continent.
2. Instar el Govern de la nació perquè en els tràmits de
negociació sobre el futur text constitucional de la UE tengui en
compte i proposi que:
a) L’objectiu de la cohesió territorial serà establir un
principi d’equitat entre els ciutadans europeus, qualsevol
que sigui el lloc on visquin. La seva ambició serà oferir als
habitants de la Unió unes condicions d’accés equitatives als
serveis d’interès general i assegurar unes condicions
òptimes de competitivitat al conjunt dels seus territoris,
tenint especialment en compte la diversitat de la seva
situació geogràfica i demogràfica.
b) A fi de promoure un desenvolupament harmoniós del
conjunt de la comunitat, aquesta desenvoluparà i
prosseguirà la seva acció encaminada a reforçar la seva
cohesió econòmica, social i territorial. La comunitat es
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proposarà, en particular, reduir les diferències entre els
nivells de desenvolupament de les diverses regions i el
retard de les regions menys afavorides, incloses les zones
rurals. Així mateix tendrà en compte els condicionaments
estructurals permanents lligats a la insularitat, la muntanya
i la baixa densitat de població, sobretot quan aquests
s’acumulin o estiguin agreujats. A fi que aquestes regions
puguin estar millor integrades en el mercat interior en
condicions equitatives, aplicarà, quan estigui justificat,
mesures específiques proporcionals a la intensitat de les
condicions existents.
c) Podran considerar-se compatibles amb el mercat únic les
ajudes destinades a afavorir el desenvolupament econòmic
de regions, sigui quin sigui el seu nivell de vida, o que
pateixin condicionaments geogràfics, com el de la
insularitat, que resta competitivitat a les empreses.
Palma, a 13 d'abril del 2004.
El portaveu:
Joan Huguet i Rotger.

1153

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
comissió no permanent d’estudi sobre les causes i mesures a
prendre davant l’alta sinistralitat a la xarxa viària de les Illes
Balears, que reprengui i actualitzi el treball dut a terme per la
Comissió no permanent per estudiar l’alta sinistralitat a les
carreteres i vies urbanes de les Illes Balears que va tenir lloc
entre el març del 1997 i el febrer del 1998.
Palma, a 20 d'abril del 2004.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixtpresenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

B)

Exposició de motius

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Durant els primers mesos de l’any 2004 hi ha hagut un
nombre d’accidents de trànsit amb víctimes mortals superior al
dels primers mesos d’altres anys. El nombre de morts a les
carreteres no ha experimentat, al llarg de la darrera dècada, cap
tendència a la baixa, semblant a la que s’ha donat a països en
què, com França, s’han pres importants mesures contra la
sinistralitat.
El Govern de les Illes Balears ha defensat en diverses
ocasions que la seva política de construcció d’autopistes és la
millor manera de reduir el nombre d’accidents. Aquesta
doctrina no té el suport ni de les estadístiques dels darrers anys
ni dels estudis que l’avalin.
Entre el març del 1997 i el febrer del 1998 hi va haver al
Parlament de les Illes Balears una Comissió no permanent per
estudiar l’alta sinistralitat a les carreteres i vies urbanes de les
Illes Balears. En aquesta comissió hi varen comparèixer experts
provinents de diferents àmbits, i a partir de les seves
aportacions es varen arribar a unes conclusions que varen ser
aprovades per unanimitat.
Entre aquestes recomanacions no s’hi troba la de construir
noves autopistes. Més aviat el contrari, les recomanacions van
en la línia de més supervisió policial, normativa més estricta,
millorar la investigació i l’educació vial, millorar el transport
públics i, en molts de casos, mesures de pacificació del trànsit,
tals com la reducció de velocitat, la convivència entre
automòbils i ciclistes, i zones urbanes de baixa velocitat. Es
tracta d’unes conclusions ben aprofitables, a partir de les quals
s’hauria de plantejar una tasca de continuació i posada al dia
dels treballs d’aquella comissió.

Un dels temes de debat polític, social i econòmic més
importants en els darrers anys ha estat i és la connexió a través
del transport aeri i marítim de les nostres illes entre elles i amb
la Península.
La mobilitat dels nostres ciutadans i el desenvolupament
econòmic de les Illes Balears pateixen un important greuge
comparatiu amb altres comunitats de l’Estat espanyol per mor
dels costos afegits que implica el nostre fet insular, que encara
no ha rebut un tyractament ferm i definitiu que permeti superar
aquesta situació.
D’aquesta forma, i a pesar d’allò que disposa de manera
molt clara l’article 138.1 de la Constitució Espanyola referent
a la necessitat d’atendre assenyaladament el fet insular a l’hora
de vetllar per un equilibri econòmic i territorial just, els intents
escomesos fins al dia d’avui, com per exemple el REB, no han
obtingut els resultats desitjats.
D’altra banda, la ferma convicció respecte del principi de
solidaritat entre els diferents territoris de l’Estat espanyol al
capdavant de la qual han estat les Illes Balears tampoc no ha
rebut una contrapartida equilibrada per part de l’Estat central
en tot allò referent a la nostra balança fiscal. Les Illes Balears
continuen aportant molt més del que reben, a pesar dels molts
compromisos existents d’inversions que esperam que siguin
realitats tangibles ben aviat.
Així, el fonament constitucional d’implicar l’Administració
de l’estat a minvar els desequilibris que suposa el fet insular i
l’exercici constant de solidaritat que tots els ciutadans de les
Illes Balears han dut a terme un any rera l’altre sense rebre el
mateix tracte per part de l’Estat, són dos motius més que
poderosos per exigir que es prenguin mesures vàlides i
efectives per abaratir el transport aeri i marítim entre les nostres
illes i d’aquestes amb la Península.
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Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Negar aquesta evidència seria, sense cap dubte, negar el
dret dels ciutadans de les Illes Balears a ser tractats amb
justícia.
És evident que el camí no és exempt de dificultats, però una
adequada actitud política és la millor ajuda per recórrer-lo. Per
això, des d’Unió Mallorquina volem aportar una iniciativa que
suposarà beneficis directes per als ciutadans de les Illes Balears
i que tan sols exigeix una veritable voluntat de corregir els
desequilibris esmentats per part de l’Estat.
Una iniciativa fonamentada a reclamar l’exempció de l’IVA
sobre la tarifa del bitllet i la comissió per emissió aplicada en
els vols entre les nostres illes i d’aquestes amb la Península, i
la mateixa exempció pel que fa als viatges per via marítima.
En base a tot l’exposat, presentam la següent proposició no
de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a demanar al Govern de l’Estat que realitzi els tràmits
pertinents, fins i tot davant la Unió Europea, per tal que els
trajectes aeris i marítims que uneixen les Illes Balears entre
elles i aquestes amb la Península o amb qualsevol altre punt de
l’Estat espanyol quedin exempts de tributació, per als residents
a les Illes Balears, de l’Impost sobre el Valor Afegit, tant a la
tarifa del bitllet com a la comissió per emissió, assolint així una
passa endavant en el compliment del que disposa l’article 138.1
de la Constitució Espanyola del 1978, referent a l’equilibri
territorial just i a l’atenció específica del fet insular.
Palma, a 21 d'abril del 2004.
El portaveu suplent:
Miquel Nadal i Buades.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2332/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a manteniment del projecte
d'artèria transversal, am b solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 28 d'abril del
2004).
RGE núm. 2345/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacients de Formentera, amb
solAlicitud de tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2410/04, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a obertura immediata del tren IncaManacor, amb solAlicitud de tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 28 d'abril del 2004).
RGE núm. 2332/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ajuts als damnificats pel temporal de
calabruix a Consell, amb solAlicitud de tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
d'abril del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
L’artèria transversal és una infraestructura bàsica per a la
distribució de l’aigua en alta a l’illa de Mallorca. Fa possible la
interconnexió entre els principals punts de producció,
emmagatzamament i consum d’aigua i és la millor garantia per
a una gestió hiperanual dels recursos hídrics insulars.
Al llarg del temps, les canonades Llubí-Consell, PalmaAndratx i en un futur proper les conduccions de sa Costera, han
anat construint l’espinada d’aquesta artèria transversal que ja
connecta els mòduls de dessalació d’Andratx, de Son Ferrer i
de Palma, els grans dipòsits de ses Planes i de Son Pax, integra
els recursos de Son Tugores i la xarxa en alta de Palma, aporta
recursos dels embassaments del Gorg Blau i de Cúber, uneix
els importants aqüífers de s’Estremera i d’Alaró i de LlubíMuro i recollirà els sobrants de sa Costera i dels torrents de
Sóller.
L’extensió d’aquesta artèria transversal cap a les badies del
nord va iniciar-se amb l’anomenada branca nord o conducció
Llubí-Crestatx-Pollença, que pretenia fer arribar aquesta
infraestructura de gestió integrada des d’Andratx a Pollença.
Amb aquest projecte que ja va rebre el suport del Govern de
l’Estat espanyol i la llum verda del finançament europeu la
passada legislatura, es pretenia donar solució al proveïment
d’Alcúdia i de Pollença, utilitzar l’aqüífer de Crestatx com a
regulador del proveïment de les badies del nord i possibilitar
que els cabals de l’aqüífer de Llubí-Muro fossin utilitzats
preferentment a la zona nord, sense perjudici dels actuals
beneficiaris, Palma i Calvià, que han de rebre ben prest les
aigües de sa Costera.
La integració en l’artèria transversal de tots aquests recursos
feia possible no només garantir el proveïment de la major part
de la població de M allorca, sinó que a més permetia recuperar
els aqüífers del Raiguer i del nord, podia, a curt termini i amb
les millors garanties ambientals, integrar els sobrants del torrent
de Sant Miquel, i, acabades les obres de sa Costera, estendre la
gestió conjunta dels recursos hídrics cap al Llevant i al sud de
Mallorca.
Ara bé, la paralització de la conducció Llubí-CrestatxPollená i el nou projecte proposat per la Conselleria de Meni
Ambient posen en qüestió aquests objectius, hipotequen el
finançament europeu d’aquesta obra i deixen la zona nord de
Mallorca, especialment Pollença i Alcúdia, desconnectada de
l’artèria transversal i dependent definitivament de l’eventual
dessaladora d’Alcúdia, que licitada per concurs de projecte,
obra i explotació i sense finançament garantit representa una
passa més en la insostenibilitat dels nostres recursos hídrics.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir els objectius de l’artèria transversal i a
finalitzar les obres del projecte “Conducció Llubí-CrestatxPollença”.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incorporar les poblacions de Pollença i Alcúdia als
sistema integrat de proveïment de Mallorca, a través de la
branca nord i a no posar en perill el finançament de la seva
construcció amb modificacions que alteren els objectius d’un
projecte ja iniciat i aprovat tant pel Govern de l’Estat com per
la Unió Europea.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure les inversions necessàries per subministrar
aigua de qualitat, en un primer termini, a les poblacions
properes al recorregut de l’artèria transversal i, a mitjan
termini, a tota la població de Mallorca, sempre prioritzant les
actuacions més racionals i sostenibles, tals com són la reducció
de les pèrdues a les xarxes de distribució i la gestió de la
demanda.
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Les embarassades, atès que no hi ha paritori a Formentera,
en molts casos es veuen obligades a romandre diversos dies a
l’illa d’Eivissa o a córrer riscs innecessaris si no es poden
permetre aquesta opció.
Per últim, moltes vegades els pacients de Formentera es
veuen obligats a desplaçar-se a l’illa d’Eivissa per a la
realització de simples gestions burocràtiques que no poden
resoldre a la seva illa.
És per tot això que el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar places hoteleres on es puguin allotjar els
pacients de Formentera i els seus acompanyants que es vegin
obligats a passar la nit a l’illa d’Eivissa.
2. Establir, en colAlaboració amb l’Ajuntament de Formentera,
els mecanismes necessaris en relació amb l’atenció sanitària
que evitin que els ciutadans d’aquella illa s’hagin de desplaçar
a Eivissa per tal de resoldre tràmits administratius.
Palma, a 20 d'abril del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
El Servei Balear de Salut cobreix les despeses
imprescindibles dels pacients que, per poder rebre atenció
mèdica o hospitalària, s’han de desplaçar fora de la seva àrea
de salut i sortir de la seva illa de residència. Fins i tot, a partir
del Decret 32/2003, d’11 d’abril, es regula el reintegrament de
les despeses dels pacients de Formentera que hagin de
desplaçar-se a l’illa d’Eivissa que es considera, a aquests
efectes, com una àrea de salut diferenciada.
No obstant això, els pacients de Formentera encara pateixen
discriminacions en relació amb els de les altres illes, ja que, a
causa de les insuficiències que pateix aquesta illa en matèria
sanitària, moltes vegades es veuen obligats a efectuar despeses
o desplaçaments que no estan contemplats en la normativa
vigent, així com a dedicar molt més temps que qualsevol altre
ciutadà de les Illes a resoldre problemes burocràtics.
Es donen casos en què els pacients de Formentera han de
passar la nit a l’illa d’Eivissa per poder acudir a la cita amb els
especialistes, perquè l’horari de barques no els permet
d’arribar-hi puntualment o perquè, una vegada que han passat
consulta o han rebut l’alta hospitalària, es troben que ja no
poden tornar a la seva illa el mateix dia.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.
La línia ferroviària Palma-Manacor ha estat tancada en el
tram entre Inca i Manacor per part de la Conselleria d’Obres
Públiques del Govern de les Illes Balears des del 134 de març
del 2004, després que es produís un accident dia 12 de març, a
causa del despreniment d’un mur sobre les vies.
Per part de la conselleria i de la Gerència de Serveis
Ferroviaris de Mallorca es manté que les deficiències fan
necessari un tancament del tram durant un període que pot ser
de fins a sis mesos o més. Tanmateix, diversos estudis tècnics
posen de manifest que les deficiències són esmenables en poc
temps i que no justifiquen el tancament del tram a la circulació
de trens.
No hi ha motius de pes, en definitiva, per mantenir tancada
la línia durant el temps que diu la Conselleria d’Obres
Públiques. Les reparacions a fer en l’àmbit de la via es poden
fer de manera que no s’interrompi el servei. Si es prolongàs
aquest tancament, només podria obeir a la ineficàcia i a les
dificultats de gestió de la mateixa conselleria.
Cal dir, d’altra banda, que hi havia tasques de manteniment
d’aquest traçat que ja estaven planificades i pressupostades i
que no s’havien duit a terme i que, en cas d’haver-se fet, potser
haurien pogut evitar l’accident de dia 12 de març.
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3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reobrir el tram Inca-Sineu de la línia ferroviària
Palma-Manacor de manera immediata, ja que no hi ha
dificultats significatives que ho impedeixin.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reobrir el tram Sineu-Manacor en el termini de quinze
dies, suficients per esmenar els problemes del talús caigut i per
poder continuar les obres sense que s’interrompi el servei, de
manera que retorni el servei des de Palma a Manacor amb la
major rapidesa i seguretat possibles.

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 679/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la unitat bàsica de salut d'Establiments.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Actualment s'està pendent de la licitació del projecte.
Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:
- 2 metges de família.
- 2 infermeres.
- 2 auxiliars administratius.
- 1 pediatre (a temps parcial).
- 1 infermera pediàtrica (a temps parcial).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur endavant de forma ràpida i eficient totes les
tasques de manteniment de la totalitat de la via Palma-Manacor,
planificades i pressupostades per als anys 2003 i 2004.

Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 20 d'abril del 2004.
La diputada:
Margalida Rosselló i Pons.
El portaveu:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Ordre de Publicació
B)

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)

A la pregunta RGE núm. 681/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del centre de salut d'Es Molinar. (BOPIB núm. 30
de 20 de febrer del 2004).

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant comissió.
El passat 2 de setembre del 2003, un fort temporal de
calabruix provocà greus desperfectes a béns mobles i
immobles, públics i privats, del municipi de Consell i, en menor
mesura, dels municipis de Binissalem, Costitx i Sencelles. Al
dia següent, la vicepresidenta del Govern, el conseller
d’Interior i el director general d’Emergències visitaven el
municipi de Consell. En el transcurs de la visita, les
manifestacions públiques i privades de les tres autoritats
generaren l’expectativa d’una línia d’ajuts als particulars
afectats pel temporal. Dies més tard, el Govern comunicava a
l’Ajuntament de Consell que els ajuts es destinarien únicament
a compensar els desperfectes provocats en els béns de titularitat
municipal, la qual cosa provocà una frustració lògica entre els
afectats.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir una línia d’ajuts destinada a compensar els
perjudicis provocats als particulars pel temporal de calabruix
del passat 2 de setembre.
Palma, a 22 d'abril del 2004.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

Actualment s'està pendent de la licitació del projecte.
Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:
- 3 metges de família.
- 3 infermeres.
- 1 pediatre.
- 3 auxiliars administratius.
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 683/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del centre de salut del carrer Aragó. (BOPIB núm.
30 de 20 de febrer del 2004).
Actualment s'està pendent de la licitació del projecte.
Pel que fa a la plantilla, està previst el següent equip mèdic:
- 10 metges de família.
- 10 infermeres.
- 2 pediatres.
- 6 auxiliars administratius.
- 2 auxiliars d'infermeria.
- 1 comare.
- 1 zelador.
- 1 treballador social.
- 2 odontòlegs.
- 1 higienista.
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Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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El pressupost que es destinarà al projecte de centre de
recepció de Can Bateman a S'Albufera és de 325.766,49 i amb
càrrec a la partida G-511A01-74111-00.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

D)
A la pregunta RGE núm. 685/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del centre de salut de Pere Garau. (BOPIB núm.
30 de 20 de febrer del 2004).
Les obres d'ampliació del centre de salut de Pere Garau
tendran lloc en el solar adjacent que es va comprar l'any passat.
Està previst dotar el centre d'aproximadament deu consultes
addicionals, a més de reordenar alguns espais de l'actual centre.

H)
A la pregunta RGE núm. 701/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a termini de
finalització del vial no motoritzat de Formentera. (BOPIB
núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Es preveu que estigui finalitzat aproximadament en un any
i mig.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Resta per concretar el calendari d'actuacions.
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 686/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció del centre de salut d'Es Migjorn Gran. (BOPIB
núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 702/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a termini de
finalització del centre de recepció del parc natural de
Mondragó. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Es preveu que estigui finalitzat en un any i mig,
aproximadament.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

En el municipi d'Es Migjorn Gran no hi ha prevista la
construcció d'un centre de salut, sinó d'una unitat bàsica de
salut.

Ordre de Publicació
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

J)
A la pregunta RGE núm. 703/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
pressupost per al centre de recepció de Mondragó. (BOPIB
núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 699/04, presentada per l'Hble.
Sra. D iputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a data de
finalització del centre de recepció del parc natural de
S'Albufera. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

El pressupost que es destinarà al projecte de centre de
recepció del parc natural de Mondragó és de 320.000 i amb
càrrec a la partida G-511A01-74111-00.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Es preveu que estigui finalitzat en un any i mig,
aproximadament.
Ordre de Publicació
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació

K)
A la pregunta RGE núm. 777/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a desenvolupament
dels acords de la Mesa del pacte per l'ocupació. (BOPIB núm.
30 de 20 de febrer del 2004).

G)
A la pregunta RGE núm. 700/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
pressupost per al centre de recepció de Can Bateman a
S'Albufera. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).

En data 5 de març del 2004, el conseller de Treball i
Formació va solAlicitar reunió a la secretaria general de
Empleo, Il Alma. Sra. Carmen de Miguel y García, com a
representant de la delegació del Ministeri de Treball i
Assumptes Socials a la Comissió Mixta, en desplegament de
l'article 32 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim
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Especial de les Illes Balears, per tal de tractar els acord
adoptats per la Mesa de Diàleg Social pel que fa a la
problemàtica del treballador fix discontinu.
Palma, 22 de març del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem de Olives i Olivares.
Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 783/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a treballadors fixos
discontinus. (BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Com que el títol de la pregunta no coincideix amb el seu
contingut, no sabem quin és el tema d'interès; per tant no
podem donar resposta a l'esmentada pregunta.
Palma, 7 d'abril del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem de Olives i Olivares.

llenya i la fusta de finques públiques. (BOPIB núm. 31 de 27
de febrer del 2004).
La llenya i la fusta que s'ha tret d'Aubarca, Es Verger i
S'Alqueria Vella es fruit de les tasques agrícoles de les
mateixes finques.
Actualment s'ha arribat a un acord d'aprofitament d'aquesta
llenya amb Jardineria Ferrer Ginard CB, ja que l'altre llenyater
d'Artà, Salvador Medina, va presentar una oferta de preus més
baixa per quilo de llenya. El preu de la llenya adjudicada a
Ferrer Ginard CB ha estat de 0,09 i el quilo.
En l'actualitat no podem donar resposta de la quantitat, ja
que es va traient i pesant de manera gradual.
Una vegada finalitzada l'operació l'adjudicatari farà l'ingrés
de l'import total al compte corrent del Consorci d'Aubarca i Es
Verger.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

M)
A la pregunta RGE núm. 798/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
construcció de la unitat bàsica de salut de Porto Cristo.
(BOPIB núm. 30 de 20 de febrer del 2004).
Inicialment la previsió de la construcció d'una unitat bàsica
de salut a Porto Cristo no està contemplada com a mesura per
evitar la saturació a l'Hospital de Son Dureta.
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

P)
A la pregunta RGE núm. 827/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a gerent
del Consorci d'Aubarca i Es Verger. (BOPIB núm. 31 de 27 de
febrer del 2004).
La dedicació setmanal del gerent del Consorci d'Aubarca i
Es Verger és l'estipulada en el seu contracte d'alta direcció
subscrit amb el Consorci i subjecte a la normativa dels alts
càrrecs de la CAIB.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

N)
A la pregunta RGE núm. 825/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a collita
d'olives a les finques públiques. (BOPIB núm. 31 de 27 de
febrer del 2004).
L'oli produït amb la collita d'olives de l'any 2003-2004 ha
estat de 684 litres.
El destí ha estat el següent:
- 619 litres s'han comercialitzat (estat de comptes del
Consorci d'Aubarca i Es Verger)
- 65 litres s'han distribuït gratuïtament entre el personal de
diferents administracions públiques que colAlaboren amb el
Consorci.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Q)
A la pregunta RGE núm. 828/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
finques públiques d'Artà. (BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del
2004).
En l'actualitat la gestió del bestiar es troba a càrrec del
personal del Consorci d'Aubarca i Es Verger en colAlaboració
amb el personal de l'IBANAT.
Per poder donar resposta a la segona pregunta, li adjunt el
compte de resultats de l'explotació ramadera de l'any 2003.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 826/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a la

Ordre de Publicació
R)
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A la pregunta RGE núm. 829/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Antònia Vadell i Ferrer, relativa a
gestions jurídiques en relació al parc de Llevant. (BOPIB núm.
31 de 27 de febrer del 2004).
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Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
Les gestions jurídiques en relació al parc natural de la
península de Llevant, les respon i resol la Conselleria de Medi
Ambient mitjançant els seus serveis jurídics i els seus
funcionaris.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

V)
A la pregunta RGE núm. 998/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a destinació
dels productes recollits a les finques públiques. (BOPIB núm.
31 de 27 de febrer del 2004).
Els productes que es recullen a les finques públiques de la
CAIB tenen destinació diferenciada en funció de la pròpia
naturalesa del producte.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 993/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a retribució
anual bruta de José M. Fiol Ramonell, José R. Ahicart Sanjosé
i José Antonio Berastain Díez. (BOPIB núm. 31 de 27 de
febrer del 2004).
La retribució anual bruta sense Seguretat Social per a les
places VIP0210001 F01030039, VIP0210001 F01030040 i
INT0310001 F00800001 és la que consta als pressuposts de la
comunitat autònoma del present exercici.

- Quant a les olives i la llenya d'Aubarca i Es Verger, s'han
comercialitzat.
- Quant a la gestió de vedelles i anyells, brufons i cavalls,
s'han comercialitzat en funció de la capacitat de càrrega de
pastures de cada un dels espais.
- La resta de productes -bova, fulles, garballó, fems de
bestiar, etc.- es dóna autorització per a la seva gestió en el marc
dels instruments de planificació.
- La fusta del temporal ha estat venuda en subhasta pública.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Marratxí, 1 d'abril del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

Ordre de Publicació
X)

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 995/04, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a vinculació
entre la societat Valldemossa Producciones SL i la societat
nord-americana Furthur Films INC. (BOPIB núm. 31 de 27 de
febrer del 2004).
Us comunic que a l'escriptura de constitució de la societat
Valldemossa Producciones SL consta que la societat Furthur
Films Inc. és sòcia majoritària de Valldemossa Producciones
SL.
Palma, 16 de març del 2004.
El conseller de Turisme:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 1041/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a inversió
esportiva a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 32 de 5 de març
del 2004).
La Direcció General d'Esports manifesta que la inversió
esportiva a l'illa de Menorca durant l'any 2004 serà de
196.269,93 euros, d'acord amb els següents convenis:
- Conveni de colAlaboració entre la Conselleria de Benestar
Social del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca per al desenvolupament d'un pla d'implantació d'herba
artificial a diversos camps de futbol de Menorca, amb una
aportació de 160.269,93 euros.
- Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de Maó i
l'Escola Balear de l'Esport per a l'ampliació de l'àmbit
d'actuació de l'escola, mitjançant el desenvolupament d'un pla
de millora a les instalAlacions de la pista d'atletisme municipal,
amb una aportació de 36.000 euros.

U)
Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

A la pregunta RGE núm. 997/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a destinació
dels productes recollits a Aubarca, Es Verger i S'Albufera.
(BOPIB núm. 31 de 27 de febrer del 2004).
Amb les olives s'ha elaborat oli ecològic que, amb caràcter
general, s'ha comercialitzat.
Quant a la llenya, s'ha comercialitzat amb un llenyater de la
zona, que ha realitzat l'oferta més avantatjosa.
El conseller de Medi Ambient:

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 1044/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Eduard Riudavets i Florit, relativa a aportació de
l'Estat a l'Institut Ramon Llull. (BOPIB núm. 32 de 5 de març
del 2004).
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La Conselleria de Presidència i Esports no té cap tipus de
competència en l'Institut Ramon Llull.

El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

La còpia adjunta a la resposta queda dipositada al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels H bles. Srs.
Diputats.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 1125/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
actuacions al Projecte Life-Posidònia. (BOPIB núm. 32 de 5
de març del 2004).

Z)
A la pregunta RGE núm. 1059/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, relativa a
poliesportiu de Bunyola. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del
2004).
L'aportació econòmica que aportarà la Direcció General
d'Esports a l'Ajuntament de Bunyola per a la construcció del
poliesportiu serà de 1.800.000 euros, quantitat que s'abonarà de
manera fraccionada en vint anualitats a raó de 90.000 euros,
des de l'exercici 2003 fins al 2022.
Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 1085/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, relativa a delegació de
l'IBABSA a Campos. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
Aquesta conselleria no tanca la delegació de l'IBABSA a
Campos; en tot cas, hi ha una reestructuració i reubicació del
personal adscrit a aquesta oficina, amb el trasllat de les
persones que atenen els ramaders a l'oficina que té aquesta
conselleria en el mateix municipi.
Aquesta decisió s'ha pres per motius d'eficàcia,
d'operativitat i per millorar els serveis i les atencions als
ramaders.
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Margalida M oner i Tugores.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 1124/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a previsió
d'actuacions al Projecte Life-Posidònia. (BOPIB núm. 32 de
5 de març del 2004).
Les actuacions planificades per desenvolupar el Projecte
Life Posidònia són les que contempla el mateix projecte, i que
es duran a terme conformement al nou cronograma enviat a la
Comissió Europea, del qual es tramet una còpia.
S'està valorant un esborrany de les accions de la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Litoral per ésser present a la
Comissió per tal d'aconseguir una modificació en la seva forma
d'execució.

Les actuacions realitzades són les següents:
- Contractació de coordinació efectiva del Projecte Life.
Reunions mensuals de la comissió de seguiment.
- Contractació de la cartografia de les praderies de
posidònia de les zones LIC marines de Balears.
- Redacció dels plans de conservació de L. audouinii i P.
aristotelis. Pendent de finalització. Es preveu futura aprovació
per ordre del conseller.
- Vigilància de les colònies de Larus audouinii i
Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Se n'està executant una
vigilància efectiva.
- Elaboració de material divulgatiu.
- Cartell en fase de concreció, es disposa de diferents
opcions.
- W eb.
- CD Rom.
- Difusió de material divulgatiu. El proper mes s'iniciarà la
distribució del còmic, que es quan es té previst que es tengui
finalitzat i a punt per a la seva distribució.
- Muntatge d'exposicions. Es tenen els llocs bastant decidits,
així com els continguts.
- Modelització de l'expansió de la Caulerpa taxifolia.
Pendent del fet que se'ns presenti el model. Totes les dades
estan preses.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm . 1175/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat M iquel Gascón i Mir, relativa a construcció de
centres de salut. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
La situació a 31 de desembre del 2003 dels centres de salut
i de les unitats sanitàries que estan en construcció a Balears
amb data de licitació i inici d'obra, i centres pendents de sortida
a concurs, és la mateixa que vàrem contestar a la pregunta
200/04.
Palma, 31 de març del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AE)
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A la pregunta RGE núm. 1190/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a pagaments
com a patrocini de l'equip ciclista Illes Balears. (BOPIB núm.
32 de 5 de març del 2004).

Àmbit temporal de l'acció subvencionable: Des de l'1 de
novembre del 2003 fins al 31 d'octubre del 2004, excepte els
costs salarials per al manteniment dels llocs de treball, que
inclou fins al 30 de novembre del 2004.

Els pagaments fets com a conseqüència del patrocini de
l'equip ciclista corresponen a la quantitat d'1.740.000 euros.

Beneficiaris:
- Centres especials d'ocupació amb domicili i/o centre de
treball a les Illes Balears, en accions per a la creació, el
manteniment o la transició de treballadors a empreses
normalitzades.
- Desocupats amb una minusvalidesa igual o major al 33%
quan s'estableixin com a treballadors autònoms.

Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 1191/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a reserves
de crèdit. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

Palma, 29 de març del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem de Olives i Olivares.

Ordre de Publicació
La Conselleria de Presidència i Esports no té cap reserva de
crèdit per fer pagaments a l'empresa Abarca Esports SL.
Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 1192/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a
intermediari per aconseguir el patrocini de l'equip ciclista Illes
Balears. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).

AI)
A la pregunta RGE núm. 1206/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a reunió urgent
de la Comissió Mixta. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del
2004).
En data 5 de març del 2004 el conseller que subscriu
solAlicità per escrit a la secretaria general de Empleo, IlAlma.
Sra. Carmen de Miguel, la celebració d'una reunió de la
Comissió M ixta en desplegament de l'article 32 de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, de Règim Especial de les Illes
Balears.
Palma, 26 de març del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Guillem de Olives i Olivares.

L'entitat que ha fet d'intermediària ha estat l'Associació
Esportiva Banesto.
Palma, 26 de març del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 1204/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a mesures per
afavorir i fomentar les possibilitats laborals dels discapacitats.
(BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
Les subvencions per al foment de la integració laboral de
discapacitats en centres especials d'ocupació i treball autònom
es preveu que es convoquin dins el mes d'abril.
Bases reguladores: Ordre de 12/02/2003 (BOIB núm. 21 de
15/02/2003).
Objecte de les subvencions: Facilitar la integració laboral
dels discapacitats mitjançant els programes següents:
- Centres especials d'ocupació, que inclou la creació de
llocs de feina o ampliació, i el manteniment dels llocs de
treball.
- Constitució dels discapacitats en treballadors autònoms.
Dotació pressupostària: 1.679.557,73 euros.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 1207/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a compatibilitat
de càrrecs. (BOPIB núm. 32 de 5 de març del 2004).
El càrrec de director del SOIB entra dins l'àmbit d'aplicació
de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels
membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat
autònoma, concretament a l'article 2.d), "directors de les
entitats autònomes de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears".
En principi, els alts càrrecs de al comunitat autònoma han
d'exercir les seves funcions en règim de dedicació absoluta i
exclusiva, i no podran compatibilitzar-les amb altre lloc, càrrec,
professió, activitat... No obstant això, l'article 6 de l'esmentada
llei recull una sèrie d'excepcions, entre les quals destaquem, als
efectes de la pregunta, el punt 3, que fa referència a la
possibilitat de compatibilitzar el càrrec amb el de regidor,
tinent de batle o batle de qualsevol ajuntament de les Illes
Balears. En aquest cas els titulars del càrrec no podran percebre
cap remuneració com a batle, excepte les indemnitzacions de
despeses de viatge, estades, trasllats, així com les quantitats en
concepte d'assistències, dietes, etc.
Palma, 26 de març del 2004.

El conseller de Treball i Formació:
Guillem de Olives i Olivares.

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals de la Proposició no de llei RGE núm. 2527/03.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
28 d'abril del 2004, atès l'escrit RGE núm. 2420/04, presentat
pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, acordà
d'atendre la petició que la proposició no de llei de referència,
relativa a la sanció imposada a Joan Amer per Delegació de
Govern, publicada en el BOPIB núm. 15, de 24 d'octubre del
2003, es tramiti davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi de portaveu del Grup Parlamentari Popular.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2544/04, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual es comunica el nomenament de l'Hble. Sr. Diputat Joan
Huguet i Rotger com a portaveu titular, en substitució de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Molina i Fresneda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'abril del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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